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DISCIPLINA:  EMRC 8º ANO 

ORGANIZADOR PERÍODOS LETIVOS 

Tema: Ecologia e valores 

Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo 

habitável e sustentável. (CN, GEO, EV, CD)  

Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos 

para com a natureza. (CN, CFQ, EF, HIST, GEO, CD)  

Caracterizar algumas instituições de defesa da natureza.  

Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus 

para a felicidade do ser humano. (CN, EV, GEO, CD)  

Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa 
comum. (CN, EV, HIST, GEO, CD) 

Integra o projeto «Cáritas nas Escolas» apresenta Natal como lugar de 

encontro, partilha e solidariedade - Campanha de solidariedade 10 milhões 

de estrelas; O valor da paz como elemento central do desenvolvimento 

humano; (CD) 
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Tema: O amor humano 

Identificar sinais que manifestem Amor. (CN)  

Reconhecer a família como espaço de amor e de abertura aos outros. 

 Compreender que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social. (CN, 
GEO)  

Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e 
implicações éticas. (CN, CD) 

 Perceber a maternidade e paternidade responsável. (CN)  

Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e 
suas implicações numa opção de vida. (GEO) 

 Valorizar atitudes de fidelidade e doação no amor e na sexualidade. (CN, 

CD) 

Integra o projeto de educação sexual.    
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Tema: A liberdade 

Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua 
liberdade. (CN, EV, HIST, EC)  

Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem. (EC)  

Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas 
implicações no impedimento ao exercício da liberdade. (HIST, CN, EV, EC)  

Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência da 
liberdade na realização pessoal. (EC)  

Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade. (EV, EC) 
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